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Algemeen
De Stichting Leergeld Noord-Veluwe (LGNV) is lid van de landelijke vereniging Leergeld Nederland.
Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen. Daarom biedt Leergeld kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te
kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, onder het motto:
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Leergeld hanteert een eigen werkwijze, de “Leergeld formule”. Die bestaat uit de volgende stappen.
Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door
goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de situatie
van het gezin besproken en de hulpbehoefte geïnventariseerd. Er wordt bekeken of er ook voor andere
kinderen hulp nodig is. Waar nodig wordt verwezen naar andere hulpverlenende organisaties zoals een
juridisch loket, schuldhulpverlening of (school)maatschappelijk werk. Er vindt toetsing plaats van de
inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.
Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn met
betrekking tot de gevraagde hulp en bij welke bestaande voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand van
de gemeente of andere instanties/organisaties, men terecht kan. Leergeld kan vaak ook ondersteuning
bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.
Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen bestaande voorzieningen zijn voor de betreffende
aanvraag van het kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, biedt Leergeld aanvullende
hulp in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen (geen financiële
giften aan de gezinnen). Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling
van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.
Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het
contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een
telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
Wie een aanvraag bij Leergeld wil doen, kan gebruik maken van de website. Landelijk zijn per gemeente
‘portals’ gemaakt met de titel ‘Kindpakket.nl’. Hier vinden geïnteresseerden alle beschikbare
voorzieningen voor armoedebestrijding bij kinderen in hun gemeente. De Stichting LGNV is werkzaam in
de gemeenten Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe.
Ontwikkelingen Leergeld Noord-Veluwe in 2019.
Het jaar 2019 was wederom een “goed” jaar voor Leergeld Noord-Veluwe. De regeling die bekend staat
als de Klijnsmagelden (een landelijke subsidie die gemeenten samen met Leergelstichtingen kunnen
besteden aan bestrijding van armoede onder kinderen) werd gecontinueerd. Daardoor kon in de
gemeenten Epe, Hattem en Heerde de sterke groei worden voortgezet. Het aantal kinderen waarvoor
een of meer aanvragen werd(en) toegekend, steeg met 23% tot 458; hiervoor zijn 881 aanvragen
toegekend, een stijging van ruim 20%. Het totaal betaalde bedrag voor alle toegekende activiteiten
bedroeg € 146.177, een stijging van ruim 36%. In nauw en goed overleg met de gemeenten zijn de
leeftijdscriteria en de maximumbedragen per kind voor een toekenning wat verruimd en het werd in meer
situaties mogelijk gemaakt maatwerk te bieden.
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Per gemeente: aantal toekenningen:

voor aantal kinderen:

Epe

421

227

Hattem

159

71

Heerde

224

116

Oldebroek

77

44

Aanvragen voor zwemlessen, computers en fietsen bleven op gelijk niveau, een sterke stijging deed zich
voor in de categorie Onderwijs en met name bij aanvragen voor schoolreizen, kampen en excursies. Op
lokaal niveau zijn er veel initiatieven geweest waaraan de afdelingen enthousiast uitvoering hebben
gegeven. Waar mogelijk is ingesprongen op enkele bijzondere acties.

LGNV 2019 in cijfers

(resultaten 2018 ter vergelijking)
.

2019

.

2018

Geregistreerde nieuwe aanvragen

928

801

Aantal toegekende aanvragen

881

729

afgewezen

16

61

aanvragen nog in behandeling,
(incl overloop 2017)

33

21

41

20

Onderwijs( excursies etc)
waarvan: schoolreis,excursie, kamp
zwemles diploma A

425
127
111

248
87
110

Sport

286

262

Welzijn
Waarvan: fietsen
computers

216
85
77

199
82
87

Aantal kinderen waarvoor aanvraag is
toegekend
(Voor veel kinderen zijn meerdere
aanvragen ingediend)

458

373

Totaal betaald

€ 146.177

€ 106.869

Per kind

€ 319

€ 286

Uitsplitsing toegekende aanvragen
Cultuur
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Door de groei van de activiteiten zijn voor de coördinatoren de administratieve werkzaamheden sterk
toegenomen en voor het bestuur de financiële beheerstaak. Naarmate er meer geld omgaat, is de
behoefte aan controle groter. LGNV gebruikt het speciaal voor Leergeld ontwikkelde, landelijke
administratieve systeem Lisy, gekoppeld aan het boekhoudprogramma van Excel. Omdat het
subsidiebedrag voor de afdeling Epe hoger was dan € 50.000, is voor dat deel van de jaarrekening een
accountantsverklaring bijgevoegd van SNP Adviseurs te Twello.
Samenwerking met andere organisaties en particulieren
Behalve van de middelen die door de gemeenten worden verstrekt is Leergeld afhankelijk van
particuliere bijdragen. Die bestaan uit giften van particulieren, serviceclubs, diaconieën en bedrijven.
Door korting te geven op contributies, abonnementen, enz. dragen ook clubs en verenigingen financieel
bij aan het bereiken van de doelen van Leergeld. Op deze manier wil LGNV niet alleen extra middelen
verwerven, maar ook bijdragen aan de publieke bewustwording van het armoedeprobleem bij kinderen.
Elke bijdrage kan door de gever geoormerkt worden: ‘alleen voor kinderen uit een bepaalde gemeente’,
‘alleen voor een bepaalde sport’, enz.
Waar nodig en mogelijk is wederom met succes een beroep gedaan op bijdragen van andere partners in
het samenwerkingsverband Sam&, dat zijn: het Nationaal Fonds Kinderhulp (NFK), de stichting Jarige
Job en Jeugdfonds Sport en Cultuur. In Oldebroek, waar de gemeente de Klijnsma-gelden niet voor een
aanzienlijk deel beschikbaar stelt aan de plaatselijke afdeling van Leergeld, vormen de bijdragen van het
NFK zelfs de belangrijkste bron van “inkomsten” voor LGNV. Totaal is ca. € 22.700 van Kinderhulp
ontvangen, waarbij zwemlessen de grootste post vormden.
De structurele samenwerking met het Jeugd Sportfonds en het Jeugd Cultuurfonds in de gemeenten
Heerde en Oldebroek loopt goed. Aanvragen worden rechtstreeks door de coördinator als intermediair
van JSF/JCF afgehandeld dan wel doorgegeven aan andere intermediairs van JSF/JCF.
Via de wederom succesvol verlopen actie ”Pepernoot” van NFK hebben ruim 200 kinderen in de
sinterklaas- en kersttijd een cadeautje mogen ontvangen. Dankzij Jarige Job zijn veel geslaagde
verjaardagsfeestjes gevierd.
Het spreekt vanzelf dat Leergeld een ANBI-status heeft: donaties aan Leergeld zijn aftrekbaar voor de
belastingen.

Bijzonderheden per afdeling/gemeente.
Leergeld Epe
In 2019 heeft het team van Leergeld Epe een goed resultaat behaald.
Er zijn 227 kinderen geholpen bij de betaling van de contributie van hun favoriete sport, de noodzakelijke
zwemlessen + diploma A, laptops voor ondersteuning van hun onderwijs, fietsen voor hun dagelijks
vervoer en de jaarlijkse uitstapjes met school of de vakantiekampen met hun vereniging etc.
Het totaalbedrag van de toekenningen bedroeg in 2019 € 85.037. Dit is vooral mogelijk gemaakt door de
gemeentelijke subsidie uit de zg. Klijnsmagelden. Daarnaast door sponsoren als het Nationaal Fonds
Kinderhulp, de St. Jarige Job en de vele verenigingen in onze gemeente die kortingen geven op de
contributie. Op lokaal niveau is er regelmatig contact met de gemeente, scholen, welzijnsinstellingen en
verenigingen. Ook regionaal wordt door de coördinatoren overlegd tussen de Leergeld-afdelingen.
Speciale vermelding verdient een actie van Rotary & Inner Wheel Epe, die Leergeld Epe in staat stelde
rond Kerst aan 200 gezinnen in de gemeente een “pakket” te overhandigen, bestaande uit een
kerstboom met bijbehorende verlichting en een geweldige doos met heerlijke producten voor de
feestdagen.
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In Epe wordt het coördinatorschap vervuld door twee personen. Er zijn 4 intermediairs werkzaam. Noot
van de coördinator: ‘Hopelijk kunnen we de stijgende lijn in het nieuwe jaar voortzetten, aan het
enthousiasme van ons team zal het niet liggen.’
Leergeld Hattem
De “Klijnsmagelden” van de gemeente Hattem zijn in 2019 weer volledig aan Leergeld beschikbaar
gesteld. Verder werden middelen verworven door externe fondsen, kortingspassen, enz. In totaal voor
€ 5.946. € 10.500 werd uitgetrokken voor de aankoop van de Leergeldpassen, die in de loop van 2020
zullen worden verspreid.
De samenwerking tussen alle medewerkers van Leergeld verloopt prima. Regelmatig is er overleg en
worden kennis en ervaringen gedeeld. In Hattem is één coördinator werkzaam, ondersteund door twee
intermediairs.
Er zijn twee potentiele intermediairs aangetrokken voor Hattem en Heerde. Bedoeling is dat de nieuwe
mensen in 2020 de intermediaircursus gaan volgen, die gegeven wordt door de coördinatoren van
Oldebroek en Hattem.
Op lokaal niveau is er regelmatig overleg met de gemeente, scholen, welzijnsinstellingen en
verenigingen.Twee keer is er een regionaal overleg geweest: in Arnhem en in Doesburg. De landelijke
jaarvergadering coördinatoren Leergeld Nederland in Utrecht is door de coördinator bijgewoond.
Er zijn nog enkele acties te melden die via of in samenwerking met andere fondsen zijn
Nationaal Fonds Kinderhulp:. er heeft een gezin gebruik gemaakt van een aanbieding vanuit de Koos
Konijn Foundation: een midweek naar een park in Wolfsheeze t.w.v. € 450.
. 29 gezinnen in Hattem hebben in totaal 37 vierpersoons- en 4 eenpersoons kaarten Slagharen
ontvangen. Totale waarde: € 2146.
. er zijn 125 BOL.com passen bezorgd in het kader van de actie Pepernoot. Gezamenlijke waarde:
€ 2500.
Armoedefonds:
17 kinderen hebben de Schoolspullenpas thuisbezorgd gekregen. Totale waarde: € 850.
Leergeld Heerde
In Heerde zijn de “Klijnsmagelden” beschikbaar gesteld aan Leergeld Noord Veluwe, afdeling Heerde.
In Heerde is één coördinator werkzaam, ondersteund door één intermediair.
Er is in de loop van 2019 een nieuwe intermediair aangetrokken, die na het volgen van de cursus in
2020 ingezet kan worden in de gemeente Heerde.
Op lokaal niveau is er regelmatig overleg met de gemeente, scholen, welzijnsinstellingen en
verenigingen.
Er is in 2019 twee keer een regionaal overleg geweest, in Arnhem en in Doesburg.
De coördinator heeft in Utrecht de jaarvergadering coördinatoren Leergeld Nederland bijgewoond.
In het najaar is er veel overleg geweest over de aanschaf van Leergeldpassen t.w.v. € 75. Deze passen
konden worden besteed bij de plaatselijke middenstand voor de aanschaf van kleding/ schoenen.
In totaal zijn er 200 passen verspreid, met een totale waarde van € 15.000. In maart 2020 zal deze actie
worden afgerond. Genoemde € 15.000 is door de gemeente Heerde extra beschikbaar gesteld.
Andere fondsen:
- Slagharenactie Nationaal Fonds Kinderhulp: 48 gezinnen zijn thuis bezocht en hierbij zijn 61
vierpersoons en 5 eenpersoonstoegangskaarten verspreid, met een totale waarde van € 4.415
- Een gezin uit Wapenveld heeft een vakantieverblijf aangeboden gekregen t.w.v. € 500. Dit vanuit
het Nationaal Fonds Kinderhulp
- Een ander gezin heeft gebruik mogen maken van een verblijf in Hilton Rotterdam, met een
waarde van € 490. Dit ook in samenwerking met NFK.
- Via de collega uit Oldebroek zijn er 33 Schoolspullenpassen binnengekomen (€ 50 per stuk)
(vanuit het Armoedefonds) met een totale waarde van € 1.650.
- Ook in samenwerking met NFK zijn er in december 174 bol.com passen bezorgd in het kader van
Actie Pepernoot, met een gezamenlijk waarde van € 3.480. Het persoonlijk bezoeken van de
gezinnen in het kader van genoemde acties heeft als bijkomend voordeel dat er dan duidelijk
wordt welke gezinnen zijn verhuisd zonder kennisgeving.
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-

€ 738 was de opbrengst collecte Wapenveld Nationaal Fonds Kinderhulp, te besteden door
Leergeld Heerde
€ 400 was de opbrengst van kerstzangdienst in Heerde
De jaarlijkse sponsorrit van de Tourclub Heerde bracht € 850 op.

Leergeld Oldebroek
De gemeente Oldebroek wil de bestrijding van kinderarmoede zoveel mogelijk vormgeven volgens het
principe “één gezin - één plan”. Zo wil men de integraliteit bevorderen en voorkomen dat gezinnen voor
ondersteuning langs allerlei verschillende instanties moeten. Voor Leergeld betekent dit dat gezinnen die
een aanvraag doen altijd eerst naar de gemeente worden verwezen (als zij daar al niet direct naartoe
zijn gegaan). Wat door de gemeente niet kan worden opgelost kan dan alsnog door Leergeld in
behandeling worden genomen. Leergeld Oldebroek heeft als gevolg daarvan niet de beschikking over de
“Klijnsmagelden”, zoals de andere afdelingen van LGNV. Wel geeft de gemeente Oldebroek een
subsidie van € 5.000. Verdere inkomsten van Leergeld Oldebroek worden gevormd door particuliere
giften, collectes, en vooral: bijdragen van NFK en JSCF. In Oldebroek wordt de coördinator ondersteund
door een intermediair.
Dit leidt ertoe dat de omzet van Leergeld afdeling Oldebroek aanmerkelijk geringer is dan die van de
andere afdelingen van LGNV. Het werk van (vooral) de coördinator is echter naar verhouding
omvangrijker, omdat niet alleen de aanvraag t.b.v. een kind in behandeling moet worden genomen, maar
ook een aanvraag moet worden gedaan bij bv. NFK of JSCF.
In de loop van 2019 is een nieuwe intermediair aangetrokken, die na het volgen van de cursus in 2020
ingezet kon worden in de gemeentes Oldebroek en Hattem.
Op lokaal niveau is er regelmatig overleg met de gemeente, scholen, welzijnsinstellingen en
verenigingen.
Er is in 2019 twee keer een regionaal overleg geweest: in Arnhem en in Doesburg.
Aparte vermelding verdienen:
-

Slagharenactie Nationaal Fonds Kinderhulp: 150 kaartjes van ponypark Slagaren zijn in
samenwerking met de voedselbank Oldebroek/Elburg verdeeld over de gezinnen met kinderen.
De reiskosten die de gezinnen hadden gemaakt konden ze declareren bij stichting Leergeld
Oldebroek.

-

Er zijn dit jaar 75 schoolspullenpassen verdeeld over de kinderen die bij Leergeld zijn aangemeld
en in de leeftijd van 10 tot 16 jaar zaten. (€ 50 per stuk) Deze pasjes zijn aangevraagd bij het
Armoedefonds.

-

Ook in samenwerking met NFK zijn er in december 150 bol. com passen uitgegeven in het kader
van Actie Pepernoot. Deze zijn ook weer in samenwerking met de voedselbank Oldebroek/Elburg
bij gezinnen met kinderen bezorgd: alle kinderen konden, in verschillende leeftijdsgroepen, een
mooi cadeau uitzoeken op de site van bol.com.

-

Kinderen die zijn aangemeld via JFS krijgen een tegoedbon voor sportkleding; deze worden
persoonlijk aan de deur bezorgd en er wordt uitleg gegeven waar deze bonnen kunnen worden
besteed.
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